Załącznik nr 1 do Zarządzenia 14/2020 dyrektora OPP „175” z dnia 14.12.2020r.

PLAN ZIMY W MIEŚCIE 2021 W OPP „175”
DZIEŃ

GODZINY

NAZWA ZAJĘĆ

OPIS ZAJĘĆ

INFORMACJE DODATKOWE

Pierwszy tydzień ferii 4-8 01. 2021
5-8.01.2021
(wt, czw, piąt)

9.00-11.00

Kaligrafia

Nauka pięknego pisania i zdobienia liter. Zdobienie liter
Największe błędy przy pisaniu liter. W trakcie zajęć
przerwa śniadaniowa i spacer.

12 miejsc.
Wymagana „Karta
uczestnika”

4-5.01.2021
(pon-wt)

9.00-13.00

Turystyka

12 miejsc.
Wymagana „Karta
uczestnika”

5-8.01.2021
(wt, czw, piat)

11.00-13.00

Samorząd i
Młody
społecznik

Zajęcia z p. Kasią. Quizy z historii i zagadki związane z
legendami i historią Warszawy. W trakcie zajęć śniadanie
we własnym zakresie i spacer po okolicy.
Quizy. Gry planszowe i zabawy oraz konkursy z wiedzy
ogólnej.

7.01.2021
(czw)

10.30-15.00

Bum-bum rurki

Zajęcia muzyczne z wykorzystaniem instrumentów
perkusyjnych.

Zajęcia ze stałymi
uczestnikami zajęć
samorządu i młodego
społecznika
12 miejsc
Wymagana „Karta
uczestnika” Cykl zajęć

Drugi tydzień ferii 11-15.01.2021
DZIEŃ

GODZINY

NAZWA ZAJĘĆ

OPIS ZAJĘĆ

INFORMACJE DODATKOWE

11-14.01.2021
(pon-czw)

14.00-15.30

Taniec

Nauka układów, choreografii do muzyki pop, disco. Cykl
zajęć. Na wszystkie dni jedna grupa.

11, 12,
14.01.2021
(pon, wt, czw.)

9.00-12.00

Dzwonki
chromatyczne

Zabawa z muzyką. Nauka gry na dzwonkach
chromatycznych z akompaniamentem fortepianu. Dzieci
nauczą się grać kolędę lub pastorałkę. W trakcie zajęć
przerwa śniadaniowa i spacer.

12 miejsc
Wymagana „Karta
Uczestnika”
Cykl zajęć dla jednej grupy
12 miejsc
Wymagana „Karta
Uczestnika”
Cykl zajęć dla jednej grupy

11, 12,
14.01.2021
(pon, wt, czw.)

12.00-13.00

Zabawa z
piosenką

Zajęcia przeznaczone dla dzieci grających na
instrumentach, znających podstawy zasad muzyki,
interwały, nazwy dźwięków. Ćwiczenia wokalne.

12.01.2021
(wt)

10.30-15.00

Gitara

12-14.01.2021
(wt, śr, czw)

9.00-13.00

Teatr Grupa I

13-15.01.2021
(śr, czw, piat)

10.00-14.00

Plastyka

14-15.01.2021
(czw, piąt))

9.00-13.00

Turystyka

Lekcje z gitary. Budowanie zespołu gitarowego. Na lekcje
uczniowie umawiają się bezpośrednio z nauczycielem
Zajęcia z teatru. Od starożytności po czasy współczesne.
Jak wyglądał teatr kiedyś i jak wygląda dziś. Teoria
połączona z dobrą zabawą. W trakcie zajęć przerwa
śniadaniowa i spacer.
Zabawy słowne z wykorzystaniem plastyki. Pobudzanie
pamięci oraz kreatywności przy pomocy zabawy i gry
słowami. Zabawy liczbowe. W trakcie zajęć przerwa
śniadaniowa i spacer
Zajęcia z p. Kasią. Quizy z historii i zagadki związane z
legendami i historią Warszawy. W trakcie zajęć śniadanie
we własnym zakresie i spacer po okolicy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

12 miejsc
Wymagana „Karta
Uczestnika”
Cykl zajęć dla jednej grupy
Zajęcia ze stałymi
uczestnikami zajęć.
12 miejsc.
Wymagana „Karta
uczestnika”
Cykl zajęć dla jednej grupy
12 miejsc
Wymagana „Karta
uczestnika”
Cykl zajęć dla jedej grupy
12 miejsc.
Wymagana „Karta
uczestnika”

Informacje dodatkowe:
Zapisy od 17.12-21.12.2020
Obowiązuje zmiana obuwia.
Śniadanie dzieci przynoszą we własnym zakresie.
Obowiązuje reżim sanitarny zgodnie z zamieszonymi na stronie procedurami i zasadami funkcjonowania placówki.
Dzieci odbierane są przy wejściu głównym
Dzieci, które się spóźnią nie będą mogły wziąć udziału w zajęciach gdyż nauczyciel schodzi po uczestników tylko jeden raz.

